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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/955 HATÁROZATA
(2016. május 6.)
az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak
akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról (EKB/2016/12)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak
12.1. cikkére, 16. cikkére és 34.3. cikkére,
tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i
2532/98/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1999. szeptember 23-i
2157/1999/EK európai központi banki rendeletre (EKB/1999/4) (2),
mivel:
(1)

A Szerződés 128. cikkének (1) bekezdése és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank
Alapokmányának 16. cikke úgy rendelkezik, hogy az Unión belül kizárólag az Európai Központi Bank (EKB)
jogosult az eurobankjegyek kibocsátásának az engedélyezésére. E jog magában foglalja az eurobankjegyek mint
fizetőeszközök sértetlenségének védelmére szolgáló intézkedések meghozatalára vonatkozó hatáskört.

(2)

Az EKB/2013/54 határozat (3) hatálybalépését követően nyilvánvalóvá vált, hogy meg kell erősíteni az EKB azon
hatáskörét, hogy meg nem felelés esetén megfelelő és arányos szankciókat szabhasson ki, a pénzügyi szankciókat
is beleértve, annak érdekében, hogy e hatáskör minden olyan esetkörre kiterjedjen, amely az EKB/2013/54
határozat 20. cikke alapján szankció kirovását teheti szükségessé.

(3)

Az EKB/2013/54 határozatot erre tekintettel megfelelően módosítani szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Módosítás
Az EKB/2013/54 határozat 20. cikke helyébe a következő szöveg lép:
„20. cikk
Pénzügyi szankciók az eurobankjegyek vagy az eurobankjegy-papír mennyiségének eltérései esetén
(1) Az eurobankjegy-papír vagy eurobankjegyek előállítását végző gyártónak a lényeges biztonsági követelmé
nyekkel összhangban jelentenie kell az EKB-nak az akkreditált gyártási helyszínen az eurobankjegy-papír vagy a
részben vagy teljes egészében kinyomtatott eurobankjegyek mennyiségében az euro biztonságos kezelést igénylő
elemeivel kapcsolatos tevékenységek során megállapított minden eltérést.
(1) HL L 318., 1998.11.27., 4. o.
(2) HL L 264., 1999.10.12., 21. o.
(3) Az Európai Központi Bank EKB/2013/54 határozata (2013. december 20.) az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint
az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról és az EKB/2008/3 határozat módosításáról (HL L 57., 2014.2.27., 29. o.).
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(2) Ha az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeivel kapcsolatos tevékenységek során az akkreditált
gyártási helyszínen az eurobankjegy-papír vagy a részben vagy teljes egészében kinyomtatott eurobankjegyek
mennyiségében eltérés mutatkozik, és azt a gyártó nem a lényeges biztonsági követelményeknek megfelelően kezeli,
az EKB pénzbírságot róhat ki a gyártóra.
(3) A pénzbírság összegéről való döntés során minden esetben figyelembe kell venni az eltérés súlyosságát. Így
különösen figyelembe kell venni az eltérést jelentő bankjegyek névértékét és a lényeges biztonsági követelmények
megsértésének súlyosságát. Ha az említett névérték meghaladja az 50 000 EUR-t, az EKB a névértéknek megfelelő
összegű pénzbírságot szab ki a gyártóra, kivéve, ha az ügy körülményei eltérő összegű bírság kiszabását indokolják.
Ha a névérték 50 000 EUR alatt van, az EKB 50 000 EUR összegű bírságot szab ki a gyártóra, kivéve, ha az ügy
körülményei alacsonyabb összegű bírság kiszabását indokolják. A pénzbírság semmilyen körülmények között nem
haladhatja meg az 500 000 EUR-t.
(4) Pénzbírság csak akkor kerül alkalmazásra, ha a lényeges biztonsági követelmények gyártó általi megsértése
egyértelműen megállapítást nyert. A pénzbírság kirovásáról szóló határozatok meghozatala során a 2532/98/EK
rendeletben és a 2157/1999/EK európai központi banki rendeletben (EKB/1999/4) (*) megállapított eljárást kell
követni. A pénzbírság mellett az EKB dönthet figyelmeztető határozat kiadásáról, az ideiglenes akkreditáció vagy az
akkreditáció visszavonásáról vagy felfüggesztéséről.
(*) Az Európai Központi Bank 2157/1999/EK rendelete (1999. szeptember 23.) az Európai Központi Bank
szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről (EKB/1999/4) (HL L 264., 1999.10.12., 21. o.).”
2. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat a címzettekkel történő közlése napján lép hatályba.
Ez a határozat 2016. június 1-jétől alkalmazandó.
3. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak a címzettjei az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemeinek és az euro alkotóelemeinek
gyártói, valamint azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, minden olyan esetben, amikor
ez utóbbiak leltározást, megsemmisítési ellenőrzéseket vagy szállítási ellenőrzéseket végeznek.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. május 6-án.
az EKB elnöke
Mario DRAGHI

